
     REKISTERISELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 §  
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
      

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Pelastakaa Lapset ry (kun kysymyksessä on asiakkaan itse ostama palvelu tai ehkäsevä 
tukiperhesuhde) 
Toimeksiantajakunta (kunnan ostopalvelutilanteissa) 
Osoite 

Koskelantie 38, 00610 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

010 843 5000 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Riitta Hyytinen 
Osoite 

Koskelantie 38, 00610 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

010 843 5000, riitta.hyytinen@pelastakaalapset.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Tukiperhetoiminta, Navision asiakastietojärjestelmä 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Pelastakaa Lapset harjoittaa tukiperhetoimintaa valmentamalla tukiperheitä sekä etsimällä sopivan 
tukiperheen sitä hakevalle lapselle. Tukiperhesuhteita seurataan säännöllisesti olemalla yhteydessä 
tukiperheisiin, lasten vanhempiin sekä pitämällä säännöllisesti tukiperhepalavereja.  

 

 

Tietoja kerätään tukiperhetoiminnan eri vaiheiden dokumentointia ja läpivientiä sekä asiakastieto- ja 
laskutusjärjestelmää varten. Tukiperhettä tarvitsevan lapsen tiedot on tarkoitettu käytettäväksi hänen 
tarpeitaan vastaavan tukiperheen löytämiseksi ja tukiperhesuhteen ylläpitämiseksi.Tukiperheiden 
tiedot on tarkoitettu käytettäväksi tukiperhelasta toivovan perheen sopivuuden ja valmiuksien 
arvioimiseen ja tukiperheiden tukemiseen tukisuhteiden aikana. Lisäksi tietoja käytetään asiakastieto- 
ja laskutusjärjestelmän ylläpitoon, tilastointiin ja postitukseen.  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Tukiperhevanhempien nimet, henkilötunnukset, yhteystiedot, ammatit, siviilisääty, tilinumero ja kieli 

Lapsen nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot 

Huoltajien nimet, syntymäajat ja yhteystiedot ja mahdollinen huoltajien tehtävänjako 

Maksua koskevat ja maksun määräytymiseen liittyvät tiedot 

Toiminnassa saadut, hoidon, huolenpidon ja kasvatuksen edellyttämät tarpeelliset tiedot 

Muut toimeksiantajan toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot 

Toimenpideprosessin kuvaus 



6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Asiakas 

Toimeksiantaja 

 

Asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa ilmoittamat tiedot 

Palvelun antamisen yhteydessä muodostuneet tiedot 

Muualta saatavat/saadut tiedot ja peruste:  

-laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 26§ 3. momentti  

-tukiperheeksi hakeutuvan suostumus sosiaalitoimelta pyydettävään lausuntoon: laki sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista 16§    
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja luovutetaan  toimeksiantajalle asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa kirjallisella, 
vapaaehtoisella, informoidulla, nimenomaisella, yksilöidyllä suostumuksella 

Tukiperheen henkilötiedot luovutetaan tukiperheen kotikunnan sosiaaliviranomaiselle tukiperheeksi 
ryhtymiseen liittyvän lausuntopyynnön yhteydessä (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista 16§ ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 29§) 

Tukiperheessä käyvän lapsen tietoja luovutetaan lapsen kotikunnan sosiaalitoimelle kunnan 
ostopalvelutilanteissa sekä lastensuojelulain 25§:n mukaisen lastensuojeluilmoituksen tekemisen 
yhteydessä.   

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Asiakastiedot on säädetty salassa pidettäviksi 
Asiakastiedot ovat valvonnan alaisena, lukitussa tilassa asiakaskansioissa ja –kortistoissa 
Asiakastietoja ei luovuteta sivullisille ja asiakastietoja käyttävät palvelun toteutukseen osallistuvat 
Rekisterinpitäjän ylin johto päättää organisatorisista ratkaisuista 
Käyttöoikeudet on annettu työntekijöille asiakasrekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin kunkin 
työtehtävät sitä edellyttävät. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tietokoneella olevia tietoja käytetään käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla 
Asiakastietojen käyttöä valvotaan 
Seuraamukset väärinkäytöistä on määritelty 

 


